Magisterexamensarbete
Snapshots av ordnätet
En studie av ordassociationer, lexikal interaktion och
organisation av det mentala lexikonet

Författare: Natalia Carlsson
Handledare: Jenny Rosén
Examinator:
Ämne/huvudområde: svenska som andraspråk
Kurskod: SS3011
Poäng: 15 hp
Examinationsdatum: 2018-10-05
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA.
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet.
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten
open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):
Ja ☒

Nej ☐

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00

Abstract
Under de senaste decennierna har man med hjälp av ordassociationstest studerat utveckling
och organisation av människors mentala lexikon. I det multikulturella Sverige växer intresset
för frågan om ordinlärning och ordorganisering hos andraspråksinlärare. Det finns ett behov
av forskning i området ur ett kontrastivt perspektiv. Denna studie behandlar organisation av
det mentala lexikonet hos modersmålstalare och andraspråkstalare av svenska. Syftet med
studien är att utreda frågan om i vilken omfattning olika organisationstyper förekommer hos
studiedeltagare och om det finns ett samband mellan ordorganisationstyper och ordfrekvens.
Som instrument i studien används ett ordassociationstest som består av 30 stimulusord.
Deltagarnas associationer till stimulusorden, som utgör material i studien, delas in i fyra
kategorier: fonologiska associationer, syntagmatiska associationer, paradigmatiska
associationer och ej klassificerbara responser.
Studiens resultat visar att alla typer av responser förekommer i alla åldrar på olika
språkfärdighetsnivåer. Det mentala lexikonet organiseras enligt olika principer men deltagare
tenderar att organisera sitt mentala lexikon semantiskt. Fonologiska associationer är den minst
förekommande typen av ordassociationer.
Studiens resultat visar också att det inte finns något entydigt samband mellan stimulusordens
frekvens och typer av ordassociationer. En hög ordfrekvens är ingen garanti på att ordet
kommer att gå igenom alla utvecklingsstadier och organiseras uteslutande semantiskt hos alla
människor. Djupet av ordkunskap pekas ut som den viktigaste faktorn av ordorganisering i
människors mentala lexikon.

Nyckelord: det mentala lexikonet, ordassociationer, fonologiska associationer,
syntagmatiska associationer, paradigmatiska associationer, ej klassificerbara associationer,
ordfrekvens.

Tackord
Jag vill rikta ett stort tack till studiedeltagarna, föräldrarna, lärarna och skolledningen för att
ni har gett mig möjlighet att genomföra denna studie. Ett stort tack till Jenny Rosén för
värdefull handledning och all hjälp.
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1 Inledning
1.1 Introduktion
Språk har alltid varit en viktig del i uppbyggandet av människors sociala miljö, men synen på
språk har varierat. Blommaert (2013:6) lyfter fram att språk, precis som andra sociala och
kulturella egenskaper, länge har ansetts vara relativt orörliga. Språk har betraktats som något
som tillhör en definierbar, avgränsad språkgemenskap vars medlemmar lever vid en tid på en
plats och delar en kontextuell kunskap. Efter andra världskriget förändrades den
sociopolitiska situationen i världen och Sverige. Ekonomin växte, man rekryterade arbetskraft
från andra länder vilket ledde till att migrationen ökade. På 1990-talet avtog
arbetskraftsinvandringen och asylinvandringen ökade (Svanberg & Tydén 2005). Under de
senaste decennierna har Sverige förvandlats till ett mångkulturellt samhälle där det svenska
språket har en viktig funktion. Sveriges regering betonar det svenska språkets roll genom att
kalla det för ”nyckeln in i samhället” (Regeringskansliet 2016).
Utvecklingen i det svenska samhället ledde till att andraspråksinlärning och
andraspråksanvändning i början av 1970-talet blev ett forskningsområde i Sverige
(Hyltenstam & Lindberg 2004:13). Inlärning av ord är en central del av språkinlärning, både
för förstaspråkstalare (L1-talare) och andraspråkstalare (L2-talare). Namei (2002) påpekar att
andraspråksinlärare har speciella behov som måste tillgodoses i den svenska skolan, därför är
det viktigt att ta fram metoder som kan användas i skolan för att underlätta ordinlärning och
ordorganisering hos människor med annat modersmål än svenska.
I det svenska språket, precis som i alla mänskliga levande språk, finns det ”oändligt många”
ord (Språkrådet 2018). För människor är det omöjligt att bilda kunskap om alla ord som finns
i språket. Några ord förblir helt okända för en språkinlärare, medan andra ord blir en del av
människans ordförråd. Ordförrådet utvidgas under hela människans liv (Aitchison 2012).
Information om ord lagras i människors mentala lexikon. Ord i det mentala lexikonet
organiseras och relateras till varandra enligt olika principer, t. ex. enligt uttal, grafiskt
utseende, ordklass och betydelse. Det mentala lexikonet, som lagras i människans
långtidsminne, kan således betecknas som ett system som innehåller all information om ord.
Aitchison (2012:99) jämför det mentala lexikonet med ett gigantiskt flerdimensionellt
spindelnät där varje ord är kopplat till andra ord.
Frågan om hur människors mentala lexikon organiseras har varit aktuell under lång tid. I dag
råder det enighet bland forskare om att alla ord som människor lär in inte förblir isolerade
utan organiseras i det mentala lexikonet i enlighet med sin relation till andra ord. Orden i det
mentala lexikonet bildar associationsnätverk och deras struktur påverkas av sådana faktorer
som djupet av ordkunskap och ordfrekvens.
Med utgångspunkt i att ordinlärning är mycket individuell har studier genomförts med syftet
att hitta generella tendenser av ordorganisering hos förstaspråkstalare och andraspråkstalare
(Namei 2002; Enström 2004; Aitchison 2012; Post 2007; Zareva 2007). Trots den omfattande
forskningen råder det oenighet i frågan om hur andraspråkstalare tenderar att organisera sitt
mentala lexikon. Medan vissa forskare (Post 2007; Namei 2002) pekar ut likheter i
ordorganiseringen hos L1- och L2-talare hävdar andra forskare (Enström 2013) att det finns
stora skillnader mellan grupperna.
Denna studie utgår från ett kognitivt perspektiv på flerspråkighet. I studien undersöks likheter
och skillnader mellan organisationen av det mentala lexikonet i svenska hos tio L2-inlärare på
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nybörjarnivå och tio L1-barn samt hos tio självständiga L2-inlärare och tio L1-vuxna.
Dessutom utreds frågan om det finns ett samband mellan olika typer av ordassociationer och
ordfrekvens. I studien som är psykolingvistiskt inriktad används en kvantitativ
forskningsmetod. Instrumentet i studien är ett ordassociationstest som består av 30
stimulusord. Deltagarnas responser till stimulusorden bildar materialet i studien som omfattar
1 200 ord.
1.2 Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur andraspråkstalare (L2-talare)
organiserar sitt mentala lexikon i svenska i jämförelse med förstaspråkstalare (L1-talare) av
svenska. Därmed undersöks studiens syfte genom en jämförelse av ordorganisationstyper hos
L2- och L1-talare. Studien utreder också frågan om det finns ett samband mellan
ordorganisationstyper och ordfrekvens.
Studien ska ge svar på följande frågor:
Frågeställning 1: Vilka likheter och skillnader finns det mellan organisationen av det mentala
lexikonet hos L2-talare på nybörjarnivå dvs i början av utbildning i svenska för invandrare
(SFI) och L1-barn?
Frågeställning 2: Vilka likheter och skillnader finns det mellan organisationen av det mentala
lexikonet hos självständiga L2-talare dvs talare som har avslutat utbildning i svenska för
invandrare (SFI) och L1-vuxna?
Frågeställning 3: Hur påverkas organisationen av det mentala lexikonet av ordens frekvens?

2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av forskning som är relevant för studiens
utgångspunkt. Forskningen behandlar frågor kring synen på flerspråkighet ur det kognitivt
inriktade perspektivet, vad det innebär att kunna ett ord samt forskning kring ordassociationer
och ordfrekvens. Begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet används synonymt i denna
studie.
2.1 Det kognitivt inriktade vetenskapsteoretiska perspektivet på flerspråkighet
Flerspråkighet är inget nytt fenomen. Människor hade varit flerspråkiga långt innan
fenomenet nämndes i Bibeln (Aronin, Fishman, Singleton & Muiris 2013:3). I världen finns
det fler flerspråkiga personer än enspråkiga (Grosjean 1989). Flerspråkiga personer är de som
använder två eller fler språk i sitt vardagliga liv (Grosjean 1989:4).
Andrapråksutveckling (L2-utveckling) är ett komplext fenomen som påverkas av många
faktorer (Wedin u. å.). Forskare som studerat L2-utveckling har i sina studier utgått från olika
teoretiska perspektiv vilket i sin tur påverkat valet av metod och analysinstrument. Wedin
(u. å.) lyfter fram att det kognitivt inriktade vetenskapsteoretiska perspektivet på
flerspråkighet i många år har varit dominerande inom språkforskning. Abrahamsson
(2009:109) understryker att kognitionsbaserade teorier ser språket ”som en del av ett större
kognitivt system” och studerar mentala processer som opererar vid kunskapsinhämtning,
kunskapslagring och kunskapsanvändning.
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Inom det kognitivt inriktade vetenskapsteoretiska perspektivet på flerspråkighet har forskare
traditionellt använt kvantitativa metoder och sett på kunskap som något mätbart. Kvantitativ
forskning brukar betecknas som den typ av forskning som intar ett normativt perspektiv. I
kvantitativ forskning ses andraspråksutveckling som regelstyrd och undersökningsbar (Cohen,
Manion & Morrison 2007:21). Namei (2002:69) refererar till Reichardt och Cook (1979) som
understryker att forskare använder kvantitativa metoder för att hitta orsaker till olika fenomen
utan att behöva inta deltagares perspektiv. Kvantitativa studier utförs i konstruerade miljöer
och omfattar stora mängder material. Man studerar flerspråkighet utifrån individen, individens
inlärning av sitt andraspråk, hjärnans utveckling, människans utveckling, inlärarspråket.
Språket ses som ett isolerat avgränsat system, där man har en idealiserad bild av
modersmålstalare och har modersmålskompetens som mål, samtidigt som man ser
andraspråkstalare som bristfälliga samtalspartner (Firth & Wagner 1997:285). En tvåspråkig
person ses som två enspråkiga personer i en och därför studerar man personen som vilken
enspråkig person som helst.
Under de senaste åren har ett skifte när det gäller synen på språk och flerspråkighet inträffat
(Weber & Horner 2012). Det beskrivs som ett skifte från en enspråkig till en flerspråkig norm,
vilket May (2014:2) kallar för the multilingual turn – en flerspråkig omsvängning. Man har
granskat hur flerspråkighet påverkar människors kognitiva utveckling samt börjat se på
flerspråkighet ur ett holistiskt perspektiv där en persons språkliga repertoar betraktas som en
helhet, som inte kan delas in i separata enheter. L2-talares mentala system ”är något mer än
bara en bristfällig, förvriden och modersmålsfärgad version av målspråket” (Abrahamsson
2009:42). Grosjean (1989:6) hävdar att en tvåspråkig person inte är en summa av två
enspråkiga utan han/hon är en unik språklig konfiguration. Samexistensen av och
interaktionen mellan individens båda språk skapar en fullständig språklig enhet som uppfyller
individens unika behov och förekommer i en unik miljö. Språken hos flerspråkiga personer
har olika sociala funktioner, de är alltid i kontakt och påverkar varandra. Individen använder
sina språk, separat eller tillsammans, för olika behov, i kontakt med olika människor.
Språkfärdighet i ett språk beror på människans behov av detta språk och kopplas specifikt till
en viss domän.

2.2 Ordassociationer och organisation av det mentala lexikonet
Nya ord som människor lär sig förblir inte isolerade utan skapar relationer med orden som
redan finns i det mentala lexikonet. Church och Hanks (1990:22) hänvisar till Firth (1957)
som påpekar att: ”You shall know a word by the company it keeps”. Människors mentala
lexikon har traditionellt studerats inom psykolingvistisk forskning. Inom psykolingvistisk
forskning studerar man hur människor förstår och producerar språk och hur psykologiska
processer opererar i språk (McDonough & Trofimovich 2005:117). Som instrument i studier
av organisation av det mentala lexikonet har forskare använt ordassociationstest.
Ordassociationstest kopplas ofta med psykoanalys eftersom de anses visa på människors
innersta natur (Meara 1978). De är användbara både i studier som utreder psykisk ohälsa och i
studier där psykiskt friska individer deltar. Men Meara (1978:192) påstår att ordassociationer
hos friska individer, till skillnad från den rådande föreställningen, inte visar något om
individernas natur. Enligt Meara är människors associationer inte på något sätt utmärkande
eller unika.
Fitzpatrick (2007) påpekar att själva idén av att kunna utreda organisation av det mentala
lexikonet med hjälp av ordassociationstest länge hade varit attraktiv vilket ledde till att
ordassociationstest började användas i psykolingvistisk forskning. I början användes
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ordassociationstest i studier av L1 men i slutet av 1960-talet – början av 1970-talet inträffade
ett domänskifte och ordassociationstest började användas i studier av L2-inlärning
(Fitzpatrick 2007). Ordassociationstest är strukturerade språkliga test i konstruerade
situationer där samma frågor ställs till alla studiedeltagare. I psykolingvistisk forskning anser
man att människors enkla responser till stimulusord visar på hur kognitiva processer opererar
hos dem, vilket i sin tur hjälper att förstå den mer komplexa processen av tänkandet och
skapandet av mening. Mening är ett resultat av relationer mellan ord. Människans mentala
lexikon är ett komplext system av associationer. Enligt Zareva (2007:129) vittnar
associationstyper om vilka meningsrelationer som finns mellan ord i det mentala lexikonet.
Även om responsorden är individuella visar de på tendenser som är generella för alla
människor. Alla responser (i kursiv) i ordassociationstest brukar delas in i följande
traditionella grupper (Namei 2002):
1. Fonologiska associationer som också kallas för klangassociationer är fonologiskt
relaterade responser till stimulusorden utan uppenbar semantisk eller syntaktisk
relation mellan dem. Ofta handlar det om ord som rimmar, men det kan också vara
mellan ord som har liknande inledande, mindre ofta gäller det mellersta
ljudkombinationer: HUS – mus, KONTRAST – kontrakt, UBERISERING – ser.
2. Syntagmatiska associationer är responser till stimulusord som ofta ingår i samma
lexikala enheter, i uttryck. Oftast handlar det om ord ur olika ordklasser: HUS – bo.
De flesta syntaktiska responser är nominalfraser, t. ex. PERSISK – matta, STOR –
gud. Många syntagmatiska associationer bygger på personliga erfarenheter, t. ex.
MAGEN – ont.
3. Paradigmatiska associationer är responser till stimulusord som tillhör samma ordklass
och som kan ersätta stimulusordet syntaktiskt: HUS – villa, ÅKA – resa. Följande
typer av relationer mellan ord klassas som paradigmatiska associationer: synonymi,
antonymi, hyponymi, meronymi.
4. Ej klassificerbara responser är responser som inte har någon uppenbar relation till
stimulusordet.
Aitchison (2012:158) diskuterar hur människor memorerar ord och presenterar begreppet
badkarseffekt som syftar på fonologiska associationer. Aitchison (ibid.) hävdar att människor
tenderar att minnas ords början och slut lättare än ords mellersta parti och jämför denna
tendens med en person som ligger i ett badkar. Personens huvud sticker ut ur vattnet i ena
änden av badkaret och hans/hennes fötter sticker ut ur vattnet i andra änden. Det som sticker
ut är lättare att memorera och associera.
Syntagmatiska och paradigmatiska associationer brukar vara svårare att identifiera än
fonologiska associationer och ej klassificerbara responser. Namei (2002:103) refererar till
Richards, Platt och Weber (1985:284) som definierar begreppet syntagm som en strukturellt
betydelsefull kombination av två eller fler enheter i ett språk. En syntagmatisk association
bildar således en syntagm med stimulusordet och skapar en vågrät kombination. Wolter
(2006:745) förklarar att en syntagmatisk relation finns mellan ord som ingår i uttryck och
oftast handlar det om ord ur olika ordklasser, t. ex. HUND – skäller, biter. Ord som har en
paradigmatisk relation har en hierarkisk koppling och har samma syntaktisk funktion i en
mening (Namei 2002; Wolter 2006). En sådan relation inkluderar synonymi (ord med identisk
central betydelse som skiljer sig när det gäller nyanser) HUND – vovve, hyperonymi
(överordning) HUND – djur, hyponymi (underordning) HUND – terrier, kohyponymi (delar
hyperonym med ett annat begrepp) HUND – katt, meronymi (helhet – del av helhet) HUND –
svans, antonymi (motsatsord) VARM – kall. Paradigmatiska relationer skapas mellan ord
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som ingår i samma ordklass och är lodrätt utbytbara i en mening. Namei (2002:106)
presenterar ett schema över syntagmatiska och paradigmatiska associationer.

I ↔ wrote ↔ a ↔ letter.
↕

↕

read

book

Figur 1: Syntagmatiska och paradigmatiska relationer
I Nameis schema framgår det att verbet wrote skapar en syntagmatisk, vågrät, kombination
med substantivet a letter, dvs dessa två ord ur olika ordklasser bildar ett uttryck wrote a letter
(skrev ett brev). Verbet wrote (skrev) skapar en paradigmatisk, lodrät, relation med verbet
read (läste) och substantivet letter (brev) skapar en paradigmatisk, lodrät, relation med
substantivet book (bok). Man kan ersätta verbet skrev med verbet läste på samma sätt som
substantivet brev kan ersättas av substantivet bok.
2.3 Bredden och djupet av ordkunskap
Människors ordförråd är en grund som deras språk- och kunskapsutveckling baseras på. Ett
stort ordförråd är en förutsättning för förståelse och deltagande i samhället. Ju fler ord man
har i sitt mentala lexikon desto fler områden kan man delta i (Namei 2002:2). Under de
senaste decennierna har forskare studerat ordinlärning och försökt att mäta människors
ordförråd. Viberg (1988) och Aitchison (2012) har utfört studier i syfte att mäta bredden av
ordkunskap dvs de sökte svar på frågan om hur många ord som ingår i det mentala lexikonet,
vilket Enström (2013) kallar för ”en fråga om kvantitet”. Enström (2004) har i sin forskning
också väckt frågan om vad det innebär att kunna ett ord. Hon har introducerat begreppet
djupet av ordkunskap vilket betecknas som ”en fråga om kvalitet”. Enström (2004; 2013) och
Henriksen (1999) menar att olika människor har olika kunskaper om ett och samma ord.
Dessutom har forskare studerat hur människor använder ord i kommunikation vilket benämns
som ”en fråga om kontroll” (Enström 2013).
Viberg (2004:197) lyfter fram att ordinlärning är en process som pågår hela livet, även på
modersmålet. Han påpekar att det är genom läsning som barn i skolåldern och vuxna lär sig
nya ord. Vuxnas ordförråd skiljer sig från barns ordförråd. Viberg (1993:62) har introducerat
begreppet basen som är en metaforisk benämning på språkkunskaper som enspråkiga barn har
vid skolstarten, d.v.s. i 6-årsåldern. Basen innehåller mellan 8 000 och 10 000 ord. Därefter
fyller barn på sitt ordförråd med cirka 3 000 ord per år. I skolan lär sig barn ämnesspecifika
ord och uttryck vilka Viberg kallar för utbyggnaden. Enligt Viberg (1988:216) behöver man
kunna ungefär 40 000 ord för att kunna förstå texter i en vanlig svensk tidning. Aitchison
(2012:6) påstår att en välutbildad vuxen har fler än 150 000 ord i sitt mentala lexikon och
aktivt använder 90% av dem.
Forskare har undersökt frågan om L2-inlärare följer samma mönster och går igenom samma
utvecklingsstadier av ordinlärning, lagring och inhämtning som L1-barn. Fitzpatrick och Izura
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(2011) påstår att vuxna L2-inlärare skiljer sig från L1-barn eftersom de redan har ett
omfattande ordförråd i sitt modersmål (L1) när de börjar studera ett andraspråk (L2). De har
redan gått igenom olika stadier av ordförrådsutveckling som omfattar basen och utbyggnaden.
Dessutom har de utvecklats kognitivt. När vuxna L2-inlärare studerar ett andraspråk använder
de sig av kunskaper om begrepp med hjälp av sitt modersmål. Fitzpatrick och Izura
(2011:374) påpekar att utveckling av ett andraspråk hos vuxna inlärare och språkutveckling
hos L1-barn inte direkt är jämförbara. De hänvisar till Meara (1978, 1983) och Laufer (1989)
som påstår att organisation av det mentala lexikonet hos vuxna L2-inlärare är till stor del
formbaserat och mer beroende av den fonologiska informationen än det mentala lexikonet hos
vuxna L1-talare. Grosjean (1989) påpekar att en tvåspråkig person inte är att likställa med två
enspråkiga i en hjärna. Sådana faktorer som t. ex. L2-inlärares ålder, kognitiva utveckling,
kulturella skillnader, skillnader när det gäller undervisningsmetoder, språkanvändning i L1
påverkar deras andraspråksinlärning, därför skiljer sig andraspråksinlärning från inlärning av
modersmålet. Det finns påtagliga skillnader även hos en och samma person gällande
hans/hennes modersmålsinlärning och en successiv inlärning av ett nytt språk.
När vuxna andraspråksinlärare, som har ett utvecklat ordförråd i sitt L1, kommer i kontakt
med ett nytt ord i det nya språket finns ingen logisk orsak till att kunskapen om det aktuella
ordet i L1 överges (Wolter 2006:741). Den grundläggande strukturen av det semantiska och
konceptuella nätverket hos vuxna L2-inlärare är redan byggd. Vuxna L2-inlärare börjar inte
bygga upp kunskap om nya ord i L2 från grunden. Wolter (2006) hävdar att människors
lexikala och konceptuella kunskap om ord i L1 hjälper att lära sig in nya ord i L2. Ord
förvaras i människors mentala lexikon i form av avancerade nätverk vilka Wolter (ibid.) kallar
för en uppsättning av platshållare för lexikala enheter som andraspråksinlärare måste fylla i
med L2-ord. Ibland har L2-inlärare tillräckliga kunskaper om ett nytt ord och lagringen av det
nya ordet i det befintliga nätverket blir oproblematisk. Men ibland måste man bygga om hela
nätverket från grunden för att kunna lagra ett nytt ord.
Många språkforskare har försökt att svara på frågan vad det innebär att kunna ett ord.
Ordinlärning är en komplex process som innebär mycket mer än bara memorering av ordet.
Aitchison (2012) påstår att tre relaterade till varandra processer opererar när man lär sig in ett
ord:
– märkning av ordet som innebär att man upptäcker vilka ljudföljder som används för att
beteckna detta ord,
– förpackning som innebär att man upptäcker vilka ord kan packas tillsammans under ett
märke,
– uppbyggande av nätverk som innebär att man upptäcker semantiska relationer mellan
olika ord: t. ex. synonymi, antonymi, hyponymi.
Enström (2004:182) diskuterar vilka kunskaper om ett ord som en avancerad inlärare bör ha
och skiljer ut följande kvalitativa delar:
–
–
–
–

ordens fonologiska uppbyggnad,
ordens morfologiska uppbyggnad,
ordens syntaktiska egenskaper,
ordens betydelsemässiga egenskaper.

Enström (2004) konstaterar att kunskap om ord är betydligt mer än att bara kunna översätta
ordet till sitt modersmål eller ange en svensk synonym. Inlärare behöver ha kunskap om hur
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ord är relaterade till varandra, hur ordförrådet struktureras, ”dvs. de behöver få hjälp med att
organisera mångfalden” (ibid.:183).
Söderman (1993:163) menar att ord går igenom olika utvecklingsstadier både hos infödda
talare och hos språkinlärare oberoende av talares generella kompetensnivå i språket. Enströms
(2004:177) påstående om att det finns olika grader av att kunna ett ord stöds av Henriksen
(1999) som menar att ordkunskap inte handlar om att kunna allt eller inget utan språkinlärare
går igenom olika delfaser av att kunna ett ord: från igenkännande, genom olika grader av
ordkunskap till en fullständig behärskning. I början länkar inlärare ihop ordets utsida
(stavning och uttal) med dess betydelse för att senare kunna länka ihop detta ord med andra
ord.
Namei (2002:39) hävdar att människors kunskap om ett ord är mer detaljerad än
informationen om det aktuella ordet som finns i ett lexikon. Ordkunskap är inte statisk utan
dynamisk, det är en process som pågår hela livet och innehåller många aspekter, såsom att
kunna förstå ordet i muntlig kommunikation, att kunna läsa, uttala ordet rätt, att kunna skriva
det, att böja ordet, att använda ordet i fraser, att använda högfrekventa och lågfrekventa ord på
rätt sätt och att skilja mellan alla betydelser hos polysemiska ord. Ordkunskap innehåller både
receptiva och produktiva aspekter. Henriksen (1999) påpekar att det, även för infödda talare,
är omöjligt att ha en djup kunskap om alla ord, som ingår i det mentala lexikonet.
Enström (2013) betonar att det finns kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan ordförrådet
i målspråket hos L2-talare och L1-talare. Ordförrådet hos L2-talare är ”i allmänhet avsevärt
mycket mindre” än ordförrådet hos jämnåriga enspråkiga personer (2013). Enström hävdar att
även avancerade L2-talare kan ha dolda luckor i ordförrådet. Dessutom finns det stora
kvalitativa skillnader i ordförrådet. Enligt Enström har L2-talare ”en grundare kunskap” om
ord när det gäller synonymi, antonymi, hyponymi (2013:4).
För närvarande finns det inget utvecklat instrument som kan användas för att mäta djupet av
ordkunskap. De befintliga ordtesten mäter bara någon eller några delar av ordkunskap, men
inte hela djupet.
2.4 Ordassociationer och ordfrekvens
Ordassociationstest har traditionellt använts som instrument i studier av det mentala lexikonet.
I sådana studier brukar forskare jämföra typer av ordassociationer hos enspråkiga och
flerspråkiga deltagare. Forskare skiljer ut olika faktorer som påverkar uppkomsten av
associationstyper, bl. a. människors kognitiva utveckling, djupet av ordkunskap, bredden av
ordkunskap och ordfrekvens.
Namei (2002:51) refererar till Deeses studier (1962, 1965) där han granskar några klassiska
associationsteorier och presenterar två lagar som styr associationsuppbyggnad både när det
gäller språk och tänkande: primära och sekundära associationslagar. Primära lagar är villkoren
som är nödvändiga för att skapa en association medan sekundära lagar beskriver villkoren
som avgör styrkan hos associationer. Enligt Deese är omedelbar närhet den mest framträdande
primära lagen dvs när en tanke leder till en annan tanke. Ordens frekvens är den viktigaste
sekundära lagen. Ordfrekvens betecknas som antal förekomster av ett ord i ett visst material –
en korpus som innehåller en stor mängd texter (Allén 1971).
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Zareva (2007) utreder ordassociationer hos vuxna L1-talare, som har engelska som
modersmål, avancerade inlärare av engelska och inlärare av engelska som har tillägnat sig
grundläggande språkfärdigheter. Resultaten av hennes studie visar att paradigmatiska
associationer är den vanligaste responstypen i dessa tre grupper. Deltagarna i studien
associerar kända ord paradigmatiskt. Inga kända ord framkallade fonologiska associationer.
Zareva (2007:146) hävdar att det mentala lexikonet hos avancerade L2-inlärare är organiserat
paradigmatiskt, precis som hos vuxna L1-talare. Den avgörande faktorn är, enligt Zareva,
djupet av ordkunskap som människor har utvecklat. Människans generella kognitiva
utveckling är en annan viktig faktor som påverkar organisering av det mentala lexikonet.
Post (2007:14) studerar ordassociationer hos inlärare av engelska i nybörjargrupp och hävdar
att syntagmatiska associationer är den vanligaste responstypen, vars andel är 90%. Andelen
fonologiska associationer är mycket låg. Människors mentala lexikon kan inte enbart
organiseras fonologiskt, menar Post. I hans studie är 50 % av de syntagmatiska responserna
ord som ingår i fasta uttryck med stimulusordet. Medan det mentala lexikonet hos L1-talare
organiseras, enligt Post, paradigmatiskt, organiseras det mentala lexikonet hos L2-talare i
likhet med L1-barn syntagmatiskt.
Wolter (2006) hävdar att syntagmatiska kopplingar är mer komplexa än paradigmatiska och
har som argument det faktum att inlärare oftare gör kollokationsfel än begreppsfel. När man,
enligt Wolter (ibid.), analyserar lexikala fel hos L2-inlärare är det inte ofta som man ser
paradigmatiska fel, t. ex. inlärare ersätter inte ordet hund med katt eller fågel. Däremot
förekommer syntagmatiska fel ganska ofta i form av felaktiga kollokationer. Det krävs ingen
större omorganisering av det mentala nätverket när en paradigmatisk relation lärs in. Däremot
krävs en omorganisering när ord som har en syntagmatisk relation lärs in. Wolter (ibid.:746)
påstår att detta innebär att uppbyggnaden av syntagmatiska relationer i L2 är svårare och mer
tidskrävande än uppbyggnaden av paradigmatiska relationer. Han påpekar att denna slutsats
inte är i linje med tidigare forskning (Söderman 1993; Piper & Leicester 1980) vars resultat
visar att paradigmatiska responser i ordassociationstest är ett tecken på inlärarens djupa
kunskaper och att språktalare på avancerad nivå har fler paradigmatiska responser än talare
som befinner sig på en lägre nivå.
I Nameis studie (2002) förekommer fonologiska associationer i alla grupperna på alla
språkfärdighetsnivåer, vilket tyder på att den fonologiska principen är viktig när det gäller
organisationen av det mentala lexikonet. Både L1- och L2-vuxna tenderar att få fonologiska
associationer till abstrakta, kulturellt olika, lågfrekventa och okända stimulusord, men med
ökad exponering till språket och djupare kunskap om ord minskar andelen fonologiska
associationer. Namei (2002) betonar att typen av respons till ett stimulusord beror på djupet
av ordkunskap om varje enskilt ord. Enligt Namei (2002:106) tenderar barn att ge fler
syntagmatiska responser medan vuxna tenderar att ge fler paradigmatiska responser.
Resultaten av Nameis studie (2002) visar att andelen paradigmatiska associationer är större än
andelen alla andra associationstyper på alla nivåer av språkbehärskning oberoende av språk.
Namei (ibid.) hävdar också att skiftet från syntagmatiska till paradigmatiska associationer hos
L1-barn inträffar i åldern mellan 6 och 10 år, då ordförrådet fylls på med mer abstrakta och
ämnesspecifika ord. Resultatet av Södermans (1993:168) studie pekar däremot på att det inte
finns något markerat skifte från syntagmatiska till paradigmatiska associationer utan en ”stabil
balans” råder mellan dessa typer av associationer när det gäller L1-talare och avancerade L2talare.
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Namei (2002:52) beskriver Entwisles studie (1966) där hon undersöker ordassociationer till
substantiv hos barn från förskoleåldern till årskurs fem och jämför dem med ordassociationer
hos gymnasieelever. Undersökningen visar att gymnasieelever har färre paradigmatiska
associationer än barn i årskurs fem vilket inte är i linje med annan forskning. Entwisle
förklarar det med det faktum att utveckling sker från en gradvis ökning av paradigmatiska
responser, en minskning av den ena typen syntagmatiska responser (verb) till en ökning av
den andra, mer vuxna typen syntagmatiska responser. En ökad exponering till språket
bestämmer utvecklingsstadier hos varje enskilt ord. Entwisle menar att ett stimulusord först
framkallar ett substantiv, efter det en syntagmatisk respons, därefter en paradigmatisk respons
och slutligen en annan syntagmatisk respons, som presenteras i Figur 2 (Namei 2002:52).

Ökad exponering
Avvikande
(substantiv)

Tidigt
syntagmatiska

Paradigmatiska

Senare
syntagmatiska

Figur 2: Utvecklingsstadier hos ordassociationer

Typer av ordassociationer har, enligt Namei (2002:197), ett samband med stimulusordens
frekvens. Hon påstår att det bara är högfrekventa ord som kan gå igenom alla
utvecklingsstadier: från igenkännande, genom olika grader av ordkunskap till en fullständig
behärskning. Lågfrekventa stimulusord som ofta är okända, kulturellt olika och abstrakta
framkallar hos studiens deltagare fonologiska associationer eller associationer som i hennes
studie klassas som missuppfattningar. Dessa typer av associationer klassas som ickesemantiska till skillnad mot syntagmatiska och paradigmatiska associationer som klassas som
semantiska.
Nissen och Henriksen (2006) som i sin studie använder högfrekventa stimulusord visar att den
vanligaste responstypen hos både L1- och L2-talare är syntagmatiska associationer. De
ifrågasätter själva konceptet av ett skifte från syntagmatiska till paradigmatiska associationer
som ett tecken på lexikal och kognitiv utveckling. De menar att utveckling av lexikala nätverk
inte är en linjär, endimensionell process som konceptet av ett skifte från syntagmatiska till
paradigmatiska relationer kanske kan föreslå. Olika ord organiseras i det mentala lexikonet på
olika sätt och paradigmatiska associationer behöver inte vara ett tecken på en högre lexikal
utveckling än syntagmatiska associationer. Syntagmatiska och paradigmatiska associationer
representerar olika organisationsprinciper.
Sripada (2008) understryker att ju oftare ett ord förekommer desto fortare blir det igenkänt.
Det innebär också att människor har en större chans att komma ihåg ord om de möter dem
ofta. Spirada menar att högfrekventa ord lärs in fortare och djupare än mindre frekventa ord.
Det innebär i sin tur att människor kan associera högfrekventa stimulusord på fler sätt än
lågfrekventa stimulusord. Doczi (2006:125) menar att om forskare väljer att använda mindre
frekventa stimulusord i sina studier kan det resultera i få ”associativa länkar”, vilket beror på
att studiens deltagare inte har några eller har begränsade kunskaper om lågfrekventa ord.
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Enström (2004:185) hävdar att ”ordfrekvens spelar en viktig roll vid inlärningen, på så sätt att
ord som man ofta möter i allmänhet är lättare att lära sig än ord som man sällan möter.
Sällsynthet är i sig alltså en potentiell källa till bristande förståelse och en möjlig orsak till
inlärningsproblem”. Men samtidigt menar hon att det är omöjligt att förutsäga vilka kunskaper
språkinlärare kommer att få om ordet om man bara har uppgifter om ordets frekvens.
Andraspråksinlärare kan ha djupa kunskaper om mindre frekventa ord som har latinskt eller
grekiskt ursprung samtidigt som de kan ha ytliga kunskaper om frekventa ord av nordiskt eller
germanskt ursprung. Enström (ibid.:172) hänvisar till Viberg (1988:216) som understryker att
de 1 000 vanligaste orden täcker 85 % av ordmassan i en text. Det kan tolkas som att dessa
frekventa ord kommer att garantera förståelse av många texter, men så är inte fallet eftersom
dessa frekventa ord inte är betydelsemässigt tunga. Enligt Enström (2004:173) utgörs det
centrala ordförrådet i svenska av ca 10 000 ord. Avancerade inlärare behöver dessutom
ämnesspecifika ord som inte ingår i det centrala ordförrådet. Enström (ibid.:176) hävdar att
förutom det centrala ordförrådet behöver en person med utländsk bakgrund tillägna sig
mindre frekventa ämnesoberoende ord och mindre frekventa vardagliga ord.

3 Metod
I detta kapitel presenteras metod som användes i studien och en beskrivning av hur urval av
deltagare genomfördes.
3.1 Val av metod och instrument
I denna studie undersöktes likheter och skillnader mellan organisationen av det mentala
lexikonet i svenska hos L2-inlärare på nybörjarnivå och L1-barn samt hos avancerade L2inlärare och L1-vuxna. Dessutom utreddes frågan om det finns ett samband mellan typer av
ordassociationer och ordfrekvens.
En kvantitativ forskningsmetod som intar ett normativt perspektiv valdes i denna studie.
Organisationen av det mentala lexikonet hos studiedeltagarna ses som regelstyrd och
undersökningsbar. Ett ordassociationstest användes som instrument i studien.
Ordassociationstestet var ett strukturerat språkligt test där studiedeltagarna instruerades att
bara ge ett ord som respons till varje stimulusord. Deras respons skulle vara det första ordet de
tänkte på när de hörde stimulusordet. Studiedeltagarnas responser delades därefter in i
traditionella kategorier (se Kapitel 2):
–
–
–
–

fonologiska associationer,
syntagmatiska associationer,
paradigmatiska associationer,
ej klassificerbara responser.

3.2 Urval av testmaterial
I denna studie användes Kent och Rosanoffs lista över stimulusord (Namei 2002: Bilaga 1).
Kent och Rosanoffs lista som innehåller 100 stimulusord, 71 substantiv och 29 adjektiv, har
förekommit i psykolingvistisk forskning sedan 1910. Fördelen med att använda Kent och
Rosanoffs lista var att den hade använts i många studier, där deltagare både var
modersmålstalare och andraspråkstalare av många olika språk, på olika språkfärdighetsnivåer,
i olika åldersgrupper och med olika socioekonomiska bakgrunder (Namei 2004:369). Denna
ordlista hade översatts av Namei (ibid.) från engelska till svenska och persiska. För att
begränsa urvalet och göra det systematiskt bestämde jag att vart femte substantiv ur Kent och
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Rosanoffs lista skulle ingå i min lista över stimulusord. På detta sätt valdes orden nummer 1,
5, 10 osv. Ord nummer 15 i listan är adjektivet KORT. Eftersom det bara var substantiv som
skulle ingå i denna studie, valdes det nästkommande substantivet ur listan, som var ordet
FRUKT. Således valdes tjugo stimulusord (anges med VERSALER) ur Kent och Rosanoffs
lista:
1. BORD
2. MAN
3. HUS
4. FRUKT
5. STOL
6. ÖNSKEMÅL
7. FÖNSTER
8. NÅL
9. FLICKA
10. PROBLEM

11. MAGE
12. BRÖD
13. BIBEL
14. PRÄST
15. HUVUD
16. BARN
17. KVADRAT
18. LEJON
19. SPÄDBARN
20. SALT

Namei (2002:91) påstår att de flesta ord i Kent och Rosanoffs lista är högfrekventa. För att
utreda frågan om deltagarna i studien hade semantiska associationer till frekventa stimulusord
och icke-semantiska associationer till lågfrekventa stimulusord behövde även mindre
frekventa stimulusord testas.
Språkets ordförråd är dynamiskt. Medan användning av vissa ord minskar, vilket kan leda till
att de slutar att användas, tillkommer nya ord som betecknar nya fenomen. Med tiden blir de
nya orden mer kända och ökar i användning. En gång om året publicerar Språkrådet
nyordslistor i tidskriften Språktidningen och på sin webbsida. Språkrådet (2016) påpekar att
orden i nyordslistor ”inte alltid är helt nya, men de har ökat i användning eller varit aktuella
under året”.
Följande substantiv valdes ur nyordslistan 2015:
1. EU-MIGRANT (EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat EU-land för
att förbättra sin materiella eller sociala situation)
2. FAKTARESISTENS (förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av
fakta som talar emot ens egen uppfattning, som i stället grundas på till exempel
konspirationsteorier)
3. GROUPIE (gruppbild där fotografen själv är med på bilden)
4. NATURVIN (vin som tillverkas med så liten inverkan som möjligt, till exempel med
obesprutade druvor och naturlig vildjäst och utan tillsatser och filtrering)
5. YOUTUBER (person som ägnar sig åt att lägga upp filmer på Youtube, ofta i en sådan
omfattning att det kan ses som ett yrke)
Ur nyordslistan 2016 valdes följande substantiv:
1. BLÅLJUSPERSONAL (anställda som arbetar med akuta insatser inom polis, sjukvård
och brandkår)
2. LÄSLOV (lov på hösten när elever förväntas läsa extra mycket)
3. MUKBANG (internetsändning där någon äter och samtidigt talar med sin publik)
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4. UBERISERING (samhällsutveckling som innebär att alltmer av ekonomin hanteras
med hjälp av digitala tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att byta tjänster
med varandra)
5. ÄGGKONTO (anonymt konto i sociala medier, i synnerhet Twitter)
Valet av orden ur nyordslistan 2015 och 2016 motiveras med att orden är substantiv som har
varit aktuella under de senaste åren och förekommit i media. Men det betyder inte att
människor som deltar i det svenska samhället har hunnit skapa kunskap om dessa ord.
Människors kunskap om ord påverkas dessutom av deras ålder och domäner de deltar i. Orden
MUKBANG, UBERISERING och ÄGGKONTO var helt okända för mig i början av
uppsatsskrivandet. Jag gjorde ett antagande att orden som tillkom 2015 och 2016 var mindre
frekventa än orden i Kent och Rosanoffs lista. Antagandet visade sig senare stämma.
För att svara på studiens fråga om det finns ett samband mellan typer av ordassociationer och
ordens frekvens behövdes uppgifter om stimulusordens frekvens. Information om ords
frekvens finns i frekvensordböcker. I Sverige skapade Sture Allén Nusvensk frekvensordbok
som kom ut i fyra utgåvor mellan 1970 och 1980 (Svenska Akademien 2017). I Nusvensk
frekvensordbok tilldelades varje lemma ”en etikett, kallad uppslagsform, som principiellt
utgörs av vad man brukar beteckna som grundformen plus en klassbeteckning (grammatisk
specifikation)” (Allén 1971:XIX). Ett lemma är således en sammanföring av ordets
böjningsformer. Material som låg till grund för Nusvensk frekvensordbok. Lemman bestod av
1387 tidningsartiklar som var tagna ur ledande morgontidningar 1965. Tidningsartiklarna
omfattade en miljon löpande ord. Allén mätte varje ords frekvens genom att analysera ordets
förekomst per en miljon ord.
1975 grundade Sture Allén Språkbanken som placerades vid Göteborgs universitets
humanistiska fakultet (Språkbanken 2016). ”Språkbankens uppdrag blev och är fortfarande att
samla in, utveckla och tillgängliggöra språkresurser till exempel korpusar (stora
textsamlingar), lexikon, samt språkteknologiska verktyg för att utveckla och använda övriga
resurser) åt forskare och allmänheten”. Enligt Lars Borin som är föreståndare för
Språkbanken och professor i ämnet språkvetenskaplig databehandling, har Språkbanken
utvecklats till en nationellt och internationellt erkänd forskningsenhet, med en unik
kompetens vad gäller svenska textkorpusar (Språkbanken 2016). Lars Borin (ibid.) berättar att
”[k]orpusmaterialen presenteras i huvudsak genom ett webbaserat sökgränssnitt, där
sökträffarna ges i form av konkordansrader”.
Information om ordens frekvens erhålls med hjälp av sökverktyget Korp som är Språkbankens
konkordansverktyg dvs det är ett webbaserat sökverktyg som kommunicerar med ett
serverprogram och söker information om ordens förekomst i texter som ingår i olika korpusar
(Johansson 2013). Texterna har samlats in bl. a. från moderna dagstidningar, moderna
romaner, sociala medier, medeltida texter och 1800-talslitteratur. Ordfrekvens presenteras
som antalet träffar per en miljon ord.
Listan över stimulusorden som använts i denna studie innehåller 30 substantiv. Mätningen av
stimulusordens frekvens genomfördes med hjälp av en enkel sökning i alla tillgängliga
korpusar i sökverktyget Korp den 27 februari 2018. Stimulusorden och deras frekvens
presenteras nedan i tabell 1 där de organiseras efter fallande frekvens.
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Tabell 1. Stimulusord och deras frekvens
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Stimulusord

Frekvens
24 798 018
7 771 431
7 071 792
3 510 738
2 173 667
2 030 264
1 719 003
526 265
456 861
447 783
418 795
349 063
343 049
233 323
213 781
185 446
118 867
106 768
61 869
42 596
12 134
7 383
6 138
4 109
3 513
3 049
357
251
244
11

BARN
MAN
PROBLEM
MAGE
HUS
HUVUD
FLICKA
BORD
FÖNSTER
STOL
FRUKT
BRÖD
SALT
ÖNSKEMÅL
PRÄST
BIBEL
NÅL
SPÄDBARN
LEJON
KVADRAT
EU-MIGRANT
GROUPIE
BLÅLJUSPERSONAL
FAKTARESISTENS
LÄSLOV
YOUTUBER
ÄGGKONTO
MUKBANG
NATURVIN
UBERISERING

3.3 Urval av deltagare
I denna studie utreds och jämförs hur det mentala lexikonet organiseras hos talare av svenska i
två grupper: L2-nybörjare och L1-barn samt L2-inlärare efter avslutad utbildning i SFI och
L1-vuxna. I enlighet med studiens syfte behövdes fyra typer informanter: L1-barn, L1-vuxna,
L2-talare på nybörjarnivå och L2-talare som har avslutat utbildning i svenska för invandrare.
Inför intervjuerna skrev jag ett informationsbrev med information och förfrågan om
deltagande i studien. Eftersom gruppen L1-barn bestod av barn under 15 år krävdes
vårdnadshavares medgivande om barnens deltagande i studien. Informationsbrevet var i två
utformningar: ett för vuxna och ett för barn. Informationsdelen var samma för alla, men de
skilde sig när det gäller förfrågan om deltagande i studien.
13

För att få deltagare till gruppen L1-barn dvs barn som har svenska som modersmål kontaktade
jag rektorn och några undervisande lärare på en låg- och mellanstadieskola i Mellansverige.
De fick muntlig och skriftlig information om min studie. När jag fått deras medgivande delade
jag ut mina informationsbrev och förfrågan om deltagande i studien till eleverna i skolan. En
vecka efter det samlade jag in informationsbreven med vårdnadshavares svar. Några
vårdnadshavare tackade nej till barnens deltagande i studien. Tio barn som ville delta och vars
föräldrar gett medgivande bildade gruppen L1-barn. Barnen var mellan sju och tio år gamla.
Gruppen L1-vuxna bildades av tio personer ur min bekantskapskrets som är äldre än 18 år och
har svenska som modersmål. Samtliga L1-vuxa bor i Mellansverige.
För att få in deltagare till gruppen L2-talare på nybörjarnivå kontaktade jag en SFI-lärare på
en ort i Mellansverige. L2-inlärare på nybörjarnivå studerade svenska för invandrare (SFI) på
studieväg 2B. Alla informanter i denna grupp var äldre än 18 år. Skolan där studiedeltagarna
studerade ansvarade för kartläggningen och placeringen av eleverna på studieväg. Jag kom på
besök till läraren som undervisade i SFI på studieväg 2B när hon hade lektion och
presenterade muntligt information om min studie, syftet med studien och metoden. Sedan
delade jag ut mina informationsbrev, den undervisande läraren fanns med vid utdelandet. SFIeleverna fick möjlighet att läsa informationsbrevet och avgöra om de ville delta i studien eller
inte. Några elever tackade nej till att delta i studien. Tio SFI-elever som gett medgivande till
deltagande i studien blev mina informanter i gruppen L2-nybörjare.
Gruppen självständiga L2-talare dvs L2-inlärare som har utvecklat en förmåga att använda
språket självständigt, bildades av tio personer som avslutat SFI-utbildning dvs kurs D. Vissa
deltagare i denna grupp är mina bekanta och vissa deltagare var komvuxelever vid en skola på
en ort i Mellansverige. Begreppet självständiga språkanvändare har sitt ursprung i den
gemensamma europeiska referensramen för språk, Gers (Skolverket 2016). Den gemensamma
europeiska referensramen för språk består av tre breda språkfärdighetsnivåer A, B och C som
används för att bedöma inlärares kompetens i ett språk (Skolverket 2007:23). Nivåerna A, B
och C motsvaras av den klassiska uppdelningen i nybörjarnivå, mellannivå och högre nivå.
Dessutom har varje nivå en lägre och en högre tolkning (ibid.). Självständiga användares
språkfärdighet ligger på nivå B som består av B1 och B2. Personer som har avslutat SFIutbildning dvs kurs D har språkfärdighet som motsvarar nivå B1 (Folkuniversitetet u.å.).
Informantgrupperna är heterogena när det gäller ålder och kön. Det finns åldersvariation även
inom varje grupp. Vistelsetid i Sverige och exponering för språket hos L2-talarna varierar.
Deltagarna skiljer sig åt även när det gäller födelseland och modersmål.
3.4 Genomförande
Min undersökning genomfördes i form av ett strukturerat test då jag läste upp stimulusorden
och studiedeltagarna instruerades att fritt associera dem dvs att snabbt svara på frågan om
vilket ord som var det första de tänkte på, när de hörde stimulusordet. Det innebär att
studiedeltagarnas svar var subjektiva. Deltagarna i studien informerades om att det inte fanns
några fel utan allt de svarade var rätt. Jag presenterade stimulusorden för varje studiedeltagare
muntligt och individuellt och skrev ned deras responser. Testerna pågick i mellan 10 och 20
minuter. Varje ordassociationstest följdes av ett kort samtal där studiedeltagarna fick
möjlighet att ställa frågor om orden i listan.
Vissa L1-barn testades hemma hos sig och vissa barn testades i skolan efter lektionerna.
Några tester med L1-vuxna genomfördes hemma hos dem och några tester ägde rum på deras
arbetsplats på rasttid. Samtliga L2-talare på nybörjarnivå testades i sin skola på en ort i
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Mellansverige. Vissa självständiga L2-talare testades på sin arbetsplats och vissa testades i sin
skola på en ort i Mellansverige.
3.5 Material och bearbetning
Studiedeltagarnas responser till stimulusorden utgör materialet i denna studie. Varje
deltagargrupp bestod av 10 personer och varje deltagare fick associera 30 stimulusord, vilket
innebär att det blev 300 responser per grupp. Således omfattar studiematerialet 1200
responser. Efter att samtliga tester hade genomförts, analyserades deltagarnas responser och
delades in i fyra grupper:
1. Fonologiska associationer som också kallas för klangassociationer är fonologiskt
relaterade responser till stimulusorden utan uppenbar semantisk eller syntaktisk
relation mellan dem. Ofta handlar det om ord som rimmar, men det kan också vara
mellan ord som har liknande inledande, mindre ofta gäller det mellersta
ljudkombinationer: HUS – mus, KONTRAST – kontrakt, UBERISERING – ser.
2. Syntagmatiska associationer är responser till stimulusord som ofta ingår i samma
lexikala enheter, i uttryck. Oftast handlar det om ord ur olika ordklasser: HUS – bo.
De flesta syntaktiska responser är nominalfraser, t. ex. PERSISK – matta, STOR –
gud. Många syntagmatiska associationer bygger på personliga erfarenheter, t. ex.
MAGEN – ont.
3. Paradigmatiska associationer är responser till stimulusord som tillhör samma ordklass
och som kan ersätta stimulusordet syntaktiskt: HUS – villa, ÅKA – resa. Följande
typer av relationer mellan ord klassas som paradigmatiska associationer: synonymi,
antonymi, hyponymi, meronymi.
4. Ej klassificerbara responser är responser som inte har någon uppenbar relation till
stimulusordet.
Därefter räknades antalet associationer i varje deltagargrupp. Antalet och andelen
associationer sammanställdes i tabeller och diagram.
3.6 Etisk hänsyn
Vetenskapsrådet har utarbetat forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning där man understryker att ”individskyddskravet är den
självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden” (Vetenskapsrådet 2002:5).
Hela forskningsprocessen ska genomsyras av respekt och omtanke (Högskolan Dalarna 2008).
Forskningsetiska regler beskriver hur forskaren ska bemöta deltagare i sin studie. Romlid
(2008) påpekar att omsorgen om människan måste gå före vetenskapens intressen. Wedin
(u.å.) betonar att etiska frågor är viktigare än forskningsfrågor. Under hela
forskningsprocessen följde jag Vetenskapsrådets (2002) och Högskolan Dalarnas (2008)
forskningsetiska principer.
Denna studie utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra krav på forskningen:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskaren
är skyldig att visa respekt för personer, han/hon är skyldig att respektera deras rätt till
självbestämmande och integritet, forskaren är skyldig att skydda dem som inte kan skydda sig
själva (Romlid 2008).
I enlighet med informationskravet fick samtliga deltagare i denna studie fullständig, tydlig,
både skriftlig och muntlig information om studiens syfte och materialinsamlingsmetod.
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Eftersom barn under 15 år deltog i min studie hade jag erhållit ett skriftligt medgivande från
deras vårdnadshavare. Barnen tillfrågades också. Deltagarna informerades om att medverkan i
studien var frivillig och att de utan motivering kunde avsluta sin medverkan när som helst, i
enlighet med samtyckeskravet. Det fanns inga beroendeförhållanden mellan mig och
studiedeltagarna. Alla personuppgifter om studiedeltagare antecknades, bearbetades, lagrades
och redovisades på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras, i enlighet med
konfidentialitetskravet. Det insamlade materialet förvaras på ett säkert sätt och kan inte
spridas. Deltagare i studien avidentifierades genom att deras personuppgifter (namn, ålder,
arbets-/studieplats) utelämnades. Allt material som har samlats in i forskningssyfte används
bara i forskningssyfte, i enlighet med nyttjandekravet. Jag var tydlig med att all information
bara skulle användas för mitt magisterexamensarbete som skulle presenteras vid Högskolan
Dalarna.

4 Resultat
I detta kapitel som är indelat i två avsnitt presenteras studiens resultat. I avsnittet 4.1
behandlas resultatet utifrån organisationen av det mentala lexikonet hos samtliga
studiedeltagare. Uppgifterna i detta avsnitt ligger till grund för diskussion av frågeställning 1
och 2. Uppgifterna i avsnittet 4.2 som berör sambandet mellan organisationen av det mentala
lexikonet hos studiedeltagana och stimulusordens frekvens ligger till grund för diskussion av
frågeställning 3.
4.1 Typer av ordassociationer
I detta avsnitt presenteras studiedeltagarnas associationer till stimulusorden. Antal och andel
associationer presenteras i tabellerna nedan. I tabellerna anges procentvärdena avrundade till
heltal.
4.1.1 Fonologiska associationer

Som fonologiska associationer klassas fonologiskt relaterade responser (i kursiv) till
stimulusorden som inte har någon uppenbar semantisk eller syntaktisk relation till dem. Den
mest förekommande typen av fonologisk association var rimord, t. ex. NÅL – ål, FLICKA –
slicka. Responser med liknande inledande eller mellersta ljudkombinationer klassades också
som fonologiska associationer: MUKBANG – mugg, UBERISERING – ser. Antalet och
andelen fonologiska associationer presenteras i tabell 2.
Tabell 2. Antal och andel (%) fonologiska associationer

Deltagare

Antal fonologiska
associationer

Andel (%) fonologiska
associationer

L1-barn

14

5

L2-talare, nybörjare

17

6

L1-vuxna

4

1

L2-talare, självständiga

8

3
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Fonologiska associationer är den minst förekommande responstypen i denna studie. Som det
framgår av tabell 2 är andelen fonologiska associationer högst hos L2-nybörjare och är 6%.
L1-barn hade 5% fonologiska associationer. Andelen fonologiska associationer hos
självständiga L2-talare ligger på 3%, vilket är hälften så mycket som hos L2-nybörjare.
Andelen fonologiskt relaterade responser till stimulusorden hos L1-vuxna är liten och är 1%.
4.1.2 Syntagmatiska associationer

Som syntagmatiska associationer klassas i denna studie responser (i kursiv) som ingår i fasta
uttryck med stimulusordet dvs de bildar en syntagm. Oftast handlar det om ord ur olika
ordklasser: STOL – sitter, MAN – jag, FLICKA – underbar. Antalet och andelen
syntagmatiska associationer presenteras i tabell 3.
Tabell 3. Antal och andel (%) syntagmatiska associationer

Deltagare

Antal syntagmatiska
associationer

Andel (%) syntagmatiska
associationer

L1-barn

122

40

L2-talare, nybörjare

84

28

L1-vuxna

125

42

L2-talare, självständiga

139

46

Som det framgår av tabell 3 är syntagmatiska associationer en ofta förekommande responstyp
som omfattar mellan 28% och 46% av alla responser. Studiens resultat visar att andelen
syntagmatiska associationer är 12 procentenheter högre hos L1-barn än hos L2-talare på
nybörjarnivå och nästan lika hög som hos L1-vuxna. Gruppen självständiga L2-talare står för
den högsta andelen syntagmatiska associationer i denna studie.
4.1.3 Paradigmatiska associationer

Som paradigmatiska associationer klassas i denna studie responser (i kursiv) som tillhör
samma ordklass som stimulusordet, har en hierarkisk koppling till stimulusordet och samma
syntaktisk funktion i en mening. En paradigmatisk relation inkluderar synonymi (ord med
identisk central betydelse som skiljer sig när det gäller nyanser) FLICKA – tjej, hyperonymi
(överordning) BIBEL – bok, hyponymi (underordning) FRUKT – äpple, kohyponymi (delar
hyperonym med ett annat begrepp) BORD – stol, meronymi (helhet – del av helhet) HUVUD
– hjärna, antonymi (motsatsord), uteslutning MAN – fru. Antalet och andelen paradigmatiska
associationer presenteras i tabell 4.
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Tabell 4. Antal och andel (%) paradigmatiska associationer
Deltagare

Antal paradigmatiska
associationer

Andel (%) paradigmatiska
associationer

L1-barn

98

33

L2-talare, nybörjare

58

19

L1-vuxna

131

44

L2-talare, självständiga

76

25

I denna studie står vuxna L1-talare för den högsta andelen paradigmatiska associationer som
är 44%. Andelen av denna typ av responser är lägst hos L2-talare på nybörjarnivå – 19%. L1barn har 14 procentenheter fler paradigmatiska responser än L2-nybörjare. Andelen
paradigmatiska associationer hos självständiga L2-talare ligger på 25%, vilket är 8
procentenheter lägre än hos L1-barn och 19 procentenheter lägre än hos L1-vuxna.
4.1.4 Ej klassificerbara associationer

Deltagarnas responser (i kursiv) klassas som ej klassificerbara associationer i följande
situationer:
1. Deltagare hade ingen association till stimulusordet och sade ”Jag vet inte” eller
”Ingenting”.
2. Responsen hade ingen uppenbar relation till stimulusordet, t.ex.
FAKTARESISTENS – gul.
3. Responsen var en repetition av hela eller en del av ordet SPÄDBARN – barn.
4. Deltagare missförstod stimulusordet, t. ex. NÅL – ett.
5. Responsen var en översättning till ett annat språk, t. ex. BORD – table.
Antalet och andelen ej klassificerbara associationer presenteras i tabell 5.
Tabell 5. Antal och andel (%) ej klassificerbara associationer
Deltagare

Antal ej klassificerbara
associationer

Andel (%) ej klassificerbara
associationer

L1-barn

66

22

L2-talare, nybörjare

141

47

L1-vuxna

40

13

L2-talare, självständiga

77

26
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I denna studie står L2-talare på nybörjarnivå för den högsta andelen ej klassificerbara
associationer som är 47%. Nästan hälften av alla responser hos L2-nybörjare är ej
klassificerbara associationer. Självständiga L2-talare producerade den näst högsta andelen ej
klassificerbara associationer – 26%, men som det framgår av tabell 5, är skillnaden mellan
grupperna mycket stor – 21 procentenheter. Andelen ej klassificerbara associationer hos L1barn är 22%, vilket är hälften så mycket som hos L2-nybörjare. L1-vuxna står för den lägsta
andelen ej klassificerbara associationer – 13%.
4.2 Ordassociationer och ordfrekvens
I detta avsnitt presenteras studiedeltagarnas ordassociationer i relation till stimulusordens
frekvens. Deltagarnas ordassociationer delas in i två kategorier: semantiska och ickesemantiska. Syntagmatiska och paradigmatiska associationer klassas som semantiska eftersom
de framkallas i enlighet med stimulusordens betydelse. Fonologiska associationer klassas som
icke-semantiska eftersom de inte framkallas i enlighet med stimulusorden betydelse utan
form. Ej klassificerbara associationer klassas också som icke-semantiska.
Stimulusorden och deras frekvens presenterades i tabell 1 där de organiseras efter fallande
frekvens enligt mätningen som genomfördes den 27 februari 2018 (se Kapitel 3). I diagram 1,
2, 3 och 4 presenteras stimulusorden efter fallande frekvens i samma ordning som i tabell 1.
Stimulusordet BARN intar position 1 och är således det mest frekventa ordet i listan och
diagrammen. Stimulusordet UBERISERING intar position 30 och är det minst frekventa ordet
i listan och diagrammen. Orden som finns på positioner 21 – 30 är nya ord som tillkom under
2015 – 2016.
Uppgifterna i diagram 1, 2, 3 och 4 är en sammanräkning av uppgifterna i tabell 2, 3, 4 och 5.
I diagram 1, 2, 3 och 4 presenteras dessutom uppgifter om andelen semantiska och ickesemantiska associationer per stimulusord. Som det har nämnts ovan intar stimulusordet
BARN position 1 och det är således det mest frekventa ordet i studien. Stimulusordet
UBERISERING som intar position 30 och är det minst frekventa ordet i studien. Om man
placerar muspekaren i t. ex. diagram 1 på den gröna delen av rad nummer 2, vilken innehåller
ordet MAN (se tabell 1), får man följande uppgift: ”Semantiska punkt 2. Värde 9”. Det
betyder att stimulusordet MAN associerades semantiskt av 90% av L1-barnen. Om man
placerar muspekaren i diagram 1 på den röda delen av rad nummer 2 får man följande uppgift:
”Icke-semantiska punkt 2. Värde 1”. Det betyder att 10% av L1-barnen associerade
stimulusordet MAN icke-semantiskt.
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4.2.1 Ordassociationer och ordfrekvens hos L1-barn

I diagram 1 presenteras resultat av undersökningen i gruppen L1-barn.

Diagram 1. Andel (%) semantiska och icke-semantiska associationer hos L1-barn
-

Stimulusord

Ordassociationer och ordfrekvens hos L1-barn

26
21
16
11
6
1

Semantiska
Icke-semantiska
0%

50%

100%

Andel associationer

Uppgifterna i diagram 1 baseras på en sammanräkning av uppgifterna i tabell 2, 3, 4 och 5.
L1-barn hade 5% fonologiska associationer (tabell 2), 40% syntagmatiska associationer
(tabell 3), 33% paradigmatiska associationer (tabell 4) och 22% ej klassificerbara
associationer (tabell 5). Semantiska associationer (dvs syntagmatiska och paradigmatiska)
omfattar således 73% av alla associationer hos L1-barn. Icke-semantiska associationer (dvs
fonologiska och ej klassificerbara) omfattar 27% av alla associationer hos L1-barn.
Som det framgår av diagram 1 har L1-barn icke-semantiska associationer även till
högfrekventa stimulusord, t. ex. MAN, HUS och PROBLEM. Men andelen icke-semantiska
responser till de högfrekventa stimulusorden i listan är betydligt lägre än andelen ickesemantiska responser till de lågfrekventa stimulusorden. Den största delen av de ickesemantiska responserna koncentreras i den översta delen av diagrammet där orden med lägre
frekvens positioneras. Det minst frekventa ordet UBERISERING som är på position 30
framkallade 9 icke-semantiska associationer av 10. Stimulusordet ÄGGKONTO som befinner
sig på position 27, dvs det är inte det minst frekventa ordet i listan, associerades ickesemantiskt av samtliga L1-barn.
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4.2.2 Ordassociationer och ordfrekvens hos L2-nybörjare

I diagram 2 presenteras resultat av undersökningen i gruppen L2-nybörjare.
Diagram 2. Andel (%) semantiska och icke-semantiska associationer hos L2-nybörjare

Stimulusord

Ordassociationer och ordfrekvens hos L2-nybörjare
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Uppgifterna i diagram 2 baseras på en sammanräkning av uppgifterna i tabell 2, 3, 4 och 5.
L2-nybörjare hade 6% fonologiska associationer (tabell 2), 28% syntagmatiska associationer
(tabell 3), 19% paradigmatiska associationer (tabell 4) och 47% ej klassificerbara
associationer (tabell 5). Semantiska associationer (dvs syntagmatiska och paradigmatiska)
omfattar således 47% av alla associationer hos L2-nybörjare. Icke-semantiska associationer
(dvs fonologiska och ej klassificerbara) omfattar 53% av alla associationer hos L2-nybörjare.
Diagram 2 visar att L2-nybörjare organiserar även högfrekventa stimulusord icke-semantiskt.
Andelen icke-semantiska associationer i denna grupp är mycket hög. Sådana högfrekventa ord
som PROBLEM, MAGE, HUVUD, FRUKT och BRÖD framkallade 10% icke-semantiska
associationer. Stimulusorden FÖNSTER (position 9) och STOL (position 10) framkallade
20% icke-semantiska responser trots att de är mer frekventa än orden FRUKT (position 11)
och BRÖD (position 12) som framkallade 10% icke-semantiska responser. Det abstrakta
stimulusordet ÖNSKEMÅL som befinner sig på position 14 associerades vid 70% av svaren
icke-semantiskt. Stimulusordet EU-MIGRANT som finns på position 21 och som har en lägre
frekvens än ordet ÖNSKEMÅL framkallade 60% icke-semantiska responser. Andelen ickesemantiska associationer ökar markant när ordfrekvensen minskar. Följande stimulusord
associerades icke-semantiskt av samtliga L2-nybörjare: PRÄST (position 15), NÅL (position
17), SPÄDBARN (position 18), FAKTARESISTENS (position 24), MUKBANG (position
28) och UBERISERING (position 30). Stimulusorden BARN (position 1), MAN (position 2),
HUS (position 5), FLICKA (position 7), STOL (position 10), SALT (position 13)
associerades av samtliga L2-nybörjare semantiskt.
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4.2.3 Ordassociationer och ordfrekvens hos L1-vuxna

I diagram 3 presenteras resultat av undersökningen i gruppen L1-vuxna.
Diagram 3. Andel (%) semantiska och icke-semantiska associationer hos L1-vuxna

Stimulusord

Ordassociationer och ordfrekvens hos L1-vuxna
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Uppgifterna i diagram 3 baseras på en sammanräkning av uppgifterna i tabell 2, 3, 4 och 5.
L1-vuxna hade 1% fonologiska associationer (tabell 2), 42% syntagmatiska associationer
(tabell 3), 44% paradigmatiska associationer (tabell 4) och 13% ej klassificerbara
associationer (tabell 5). Semantiska associationer (dvs syntagmatiska och paradigmatiska)
omfattar således 86% av alla associationer hos L1-vuxna. Icke-semantiska associationer (dvs
fonologiska och ej klassificerbara) omfattar 14% av alla associationer hos L1-vuxna.
Det framgår av diagram 3 att L1-vuxna organiserar den övervägande majoriteten av
stimulusorden semantiskt, dvs i enlighet med ordens betydelse. Andelen semantiska
associationer är mycket hög – 86%. Andelen icke-semantiska associationer i gruppen är 14%.
Icke-semantiska associationer koncentreras vid stimulusorden med lägre frekvens dvs från
position 21 till position 30 där orden ur nyordslistan 2015 och 2016 befinner sig.
Stimulusordet ÄGGKONTO som befinner på position 27 associerades av samtliga L1-vuxna
icke-semantiskt. Ordet NATURVIN som finns på position 29 och är mindre frekvent än ordet
ÄGGKONTO associerades icke-semantiskt av 20% av studiedeltagare i denna grupp. L1vuxna hade inga icke-semantiska associationer till stimulusorden ur Kent och Rosanoffs
ordlista.
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4.2.4 Ordassociationer och ordfrekvens hos självständiga L2-talare

I diagram 4 presenteras resultat av undersökningen i gruppen självständiga L2-talare.
Diagram 4. Andel (%) semantiska och icke-semantiska associationer hos självständiga
L2-talare
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Uppgifterna i diagram 4 baseras på en sammanräkning av uppgifterna i tabell 2, 3, 4 och 5.
Självständiga L2-talare hade 3% fonologiska associationer (tabell 2), 46% syntagmatiska
associationer (tabell 3), 25% paradigmatiska associationer (tabell 4) och 26% ej
klassificerbara associationer (tabell 5). Semantiska associationer (dvs syntagmatiska och
paradigmatiska) omfattar således 71% av alla associationer hos självständiga L2-talare. Ickesemantiska associationer (dvs fonologiska och ej klassificerbara) omfattar 29% av alla
associationer i denna deltagargrupp.
Diagram 4 demonstrerar att självständiga L2-talare organiserar majoriteten av stimulusorden
semantiskt, andelen semantiska associationer är 71%. Av diagrammet framgår det att vissa
högfrekventa ord organiseras icke-semantiskt, men andelen dessa responser ökar hos
lågfrekventa stimulusord. Stimulusordet HUS (position 5) och KVADRAT (position 20)
associerades icke-semantiskt vid 10% av responserna. Orden ÄGGKONTO (position 27),
MUKBANG (position 28) och UBERISERING (position 30) associerades icke-semantiskt av
samtliga självständiga L2-talare. Stimulusordet NATURVIN som intar position 29, dvs det är
inte det minst frekventa stimulusordet, framkallade 60% icke-semantiska associationer.

5 Diskussion
I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod. I kapitlet presenteras svar på studiens
frågor som baseras på analys av studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning.
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5.1 Diskussion av Frågeställning 1
I studien undersöks likheter och skillnader mellan organisationen av det mentala lexikonet hos
L2-talare på nybörjarnivå dvs i början av utbildning i svenska för invandrare (SFI) och L1barn. Resultatet av Nameis (2002) och Posts (2007) forskning visar att L2-nybörjare
organiserar sitt mentala lexikon, i likhet med L1-barn, huvudsakligen syntagmatiskt. I
diagrammet nedan presenteras uppgifter om associationer hos L1-barn och L2-nybörjare i
denna studie. Diagrammet bygger på resultaten som presenterades i avsnittet 4.1.
Diagram 5. Andel (%) ordassociationer hos L1-barn och L2-nybörjare

Ordassociationer hos L1-barn och L2-nybörjare
50
40
30

46

40
33

28

22

20

20
10

6

5

0
L1-barn
Ej klassificerbara

L2-nybörjare
Fonologiska

Syntagmatiska

Paradigmatiska

Som det framgår av diagram 5 är syntagmatiska associationer, vars andel är 40%, den största
responsgruppen hos L1-barn. Den näst största gruppen responser som ligger på 33% är
paradigmatiska associationer. L1-barn associerar således 73% ord i listan semantiskt. Ickesemantiska associationer omfattar 27%, varav 5% fonologiska associationer och 22% ej
klassificerbara associationer. Resultatet av denna studie bekräftar Nameis (2002) och Posts
(2007) resultat som visar att L1-barn tenderar att associera ord syntagmatiskt. L1-barns
responser bildar en nominalfras med stimulusordet eller ingår i fasta uttryck med det, t. ex.
NÅL – vass, BARN – små, FRUKT – äter, STOL – sitter, BIBEL – läser.
Diagrammet visar också att ej klassificerbara associationer vars andel är 46% är den största
responsgruppen hos L2-nybörjare. Den näst största typen av responser är syntagmatiska
associationer vars andel är 28%. L2-nybörjare har 6% fonologiska associationer och 20%
paradigmatiska associationer. Det innebär att L2-nybörjare associerar 48% stimulusord
semantiskt och 52% ord icke-semantiskt.
Andelen fonologiska associationer hos L1-barn och L2-nybörjare är liten och ligger nästan på
samma nivå, 5% respektive 6%, vilket är den enda likheten mellan grupperna. Förekomsten
av fonologiska associationer tyder på att de fungerar som ett sätt att organisera ordförrådet.
Post (2007:9) understryker att det är logiskt att organisera det mentala lexikonet i enlighet
med ordens uttal och stavning eftersom ord som stavas och låter lika placeras nära varandra i
ordböcker. På samma sätt kan ord som stavas och låter lika placeras nära varandra i
människors mentala lexikon.
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L1-barn och L2-nybörjare skiljer sig mycket åt när det gäller andelen ej klassificerbara
associationer, då L2-nybörjare har mer än dubbelt så många ej klassificerbara responser än
L1-barn, 46% respektive 22%. Orden NÅL, ÖNSKEMÅL, PRÄST, BIBEL som många L1barn associerade syntagmatiskt framkallade ej klassificerbara responser hos L2-nybörjare.
Några typiska svar som L2-nybörjare hade var ”Jag förstår inte”, ”Jag kan inte ordet”, ”Vad
betyder det?”.
L1-barn har fler syntagmatiska responser än L2-nybörjare, 40% respektive 28%. L2nybörjares svar visar att de inte än kan använda orden, som ingår i denna studie, i kontext, dvs
i kombination med andra ord i lika stor utsträckning som L1-barn. Andelen paradigmatiska
associationer hos L1-barn är högre än hos L2-nybörjare, 33% respektive 20%, vilket pekar på
att L1-barn har en djup kunskap om fler stimulusord som ingår i studien än L2-nybörjare. En
djup kunskap innebär att man kan ordens bibetydelser, synonymer, antonymer, hyponymer. I
denna studie blir det påtagligt att språkutveckling av ett andraspråk hos vuxna inlärare skiljer
sig från språkutveckling hos L1-barn, vilket påpekas av Fitzpatrick och Izura (2011:374).
Barn bygger upp basen i språket och lär sig ord i sitt modersmål i naturliga sammanhang
under en längre tid medan en vuxen L2-inlärare förväntas att lära sig ord i målspråket snabbt
och effektivt.
Resultatet av studien demonstrerar att L1-barn och L2-nybörjare organiserar stimulusorden på
olika sätt. Till skillnad från L1-barn är syntagmatiska associationer inte den primära
ordorganisationstypen hos L2-nybörjare i denna undersökning. Den största organisationstypen
hos L2-nybörjare är ej klassificerbara associationer.
5.2 Diskussion av Frågeställning 2
I studien undersöks likheter och skillnader mellan organisationen av det mentala lexikonet hos
självständiga L2-talare dvs talare som har avslutat utbildning i svenska för invandrare (SFI)
och L1-vuxna. Tidigare forskning (Namei 2002; Post 2007) visar att självständiga L2-talare
organiserar sitt mentala lexikon, i likhet med L1-vuxna, huvudsakligen paradigmatiskt. I
diagrammet nedan presenteras uppgifter om associationer hos L1-vuxna och självständiga L2talare i denna studie. Diagrammet bygger på resultaten som presenterades i avsnittet 4.1.
Diagram 6. Andel (%) ordassociationer hos L1-vuxna och självständiga L2-talare
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Som det framgår av diagram 6 är paradigmatiska associationer, vars andel är 44%, den största
associationstypen hos L1-vuxna. Andelen syntagmatiska associationer är 42%. L1-vuxna
producerade 13% ej klassificerbara associationer. Andelen fonologiska responser är 1%.
I gruppen självständiga L2-talare är syntagmatiska associationer med sina 45% den mest
förekommande responstypen. Andelen paradigmatiska och ej klassificerbara associationer är
lika hög och ligger på 26%. Fonologiska associationer är med sina 3% den minsta
associationstypen hos självständiga L2-talare.
När det gäller gruppen L1-vuxa är resultatet av denna studie i linje med Södermans (1993)
forskning som visar att det inte finns något markerat skifte från syntagmatiska till
paradigmatiska associationer, utan ”en stabil balans” råder mellan dessa associationstyper. I
denna studie har L1-vuxna 42% syntagmatiska och 44% paradigmatiska associationer. Enligt
Söderman tenderar vuxna att organisera sitt mentala lexikon semantiskt, vilket också
bekräftas i Nameis (2002) forskning.
Hos självständiga L2-talare är syntagmatiska associationer, som uppgår till 45%, den mest
förekommande associationstypen, vilket pekar på att självständiga L2-inlärare kan använda
stimulusorden i kontext. Däremot visar denna studie inte att det finns någon balans mellan
syntagmatiska och paradigmatiska associationer hos självständiga L2-talare eftersom andelen
paradigmatiska associationer bara är 26%. Det innebär att resultatet av denna studie inte är i
linje med Södermans (1993) och Nameis (2002) forskning, när det gäller självständiga L2talare.
Självständiga L2-talare har 26% ej klassificerbara associationer dvs lika många som
paradigmatiska responser. Andelen ej klassificerbara responser i denna grupp är dubbelt så
hög som hos L1-vuxna. Denna studie styrker tidigare forskning (Namei 2002; Söderman
1993; Post 2007) och visar att andelen syntagmatiska och paradigmatiska associationer är
högre än andelen fonologiska associationer i alla grupper. Fonologiska associationer är inte
det primära sättet att organisera ord i det mentala lexikonet, utan det fungerar som ett initialt
stadium av ordkunskap.
Denna studie bekräftar resultaten i Nameis (2002), Henriksens (1999) och Södermans (1993)
forskning och visar att typen av respons till stimulusord har ett samband med djupet av
ordkunskap. Söderman (ibid.:163) menar att ord går igenom olika utvecklingsstadier både hos
infödda talare och hos språkinlärare oberoende av talares generella kompetensnivå i språket,
dvs människors ordförråd har en fonologisk organisation i början, men senare, med ökad
kunskap om ord, minskar andelen fonologiska associationer samtidigt som andelen
syntagmatiska och paradigmatiska associationer ökar.
Resultatet av studien demonstrerar att L1-vuxna och självständiga L2-talare har en relativt lik
andel syntagmatiska associationer. Paradigmatiska associationer som är den största
responstypen hos L1-vuxna är inte den primära ordorganisationstypen hos självständiga L2talare i denna undersökning. Självständiga L2-talare tenderar att organisera sitt mentala
lexikon syntagmatiskt.

5.3 Diskussion av Frågeställning 3
Studien utreder hur organisationen av det mentala lexikonet påverkas av ordets frekvens dvs
om det finns någon skillnad mellan associationstyper som deltagare i studien har till frekventa
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och lågfrekventa stimulusord. Resultatet av Nameis (2002) forskning visar att frekventa
stimulusord organiseras i det mentala lexikonet semantiskt, dvs människor har syntagmatiska
och paradigmatiska associationer till frekventa stimulusord medan lågfrekventa stimulusord
organiseras icke-semantiskt, dvs människor har fonologiska och ej klassificerbara
associationer till lågfrekventa stimulusord.
Mätningen av stimulusordens frekvens som genomfördes med hjälp av sökverktyget Korp
bekräftar Nameis (2002:91) påstående om att de flesta ord i Kent och Rosanoffs lista är
högfrekventa. Mätningen bekräftar också ett antagande som gjordes i denna studie om att
orden ur nyordslistan 2015 och 2016 är mindre frekventa än orden ur Kent och Rosanoffs
lista.
Resultatet av undersökningen i gruppen L1-barn visar att barnen har icke-semantiska
associationer även till högfrekventa stimulusord, t. ex. HUVUD – hur, NÅL – ål,
ÖNSKEMÅL – moln. Andelen icke-semantiska associationer ökar markant när ordfrekvensen
minskar.
L2-nybörjare står för den högsta andelen icke-semantiska associationer i denna studie vars
andel är 53%. Icke-semantiska associationer framkallades även av högfrekventa ord.
Stimulusorden BORD och FÖNSTER associerades icke-semantiskt vid 20% av responser,
medan de mindre frekventa orden FRUKT och BRÖD framkallade 10% icke-semantiska
associationer. Sex stimulusord av trettio associerades icke-semantiskt av samtliga L2nybörjare (se Kapitel 5.2). Bland dessa är det tre ord som kommer från Kent och Rosanoffs
lista: PRÄST, NÅL och SPÄDBARN. Samtliga responser till stimulusordet NÅL bedömdes
som ej klassificerbara associationer då svaren var bl. a. zero eller ett.
L1-vuxna hade inga icke-semantiska associationer till orden ur Kent och Rosanoffs lista. Ickesemantiska associationer koncentreras från position 21 till position 30 där orden ur
nyordslistan 2015 och 2016 har placerats. Trots att stimulusorden BLÅLJUSPERSONAL och
YOUTUBER är nya och lågfrekventa associerades de semantiskt av samtliga L1-vuxna.
Ordet ÄGGKONTO som inte är det minst frekventa ordet framkallade icke-semantiska
responser hos samtliga deltagare i denna grupp.
Självständiga L2-talare associerade även högfrekventa ord icke-semantiskt: HUS, FÖNSTER
och ÖNSKEMÅL. Men andelen icke-semantiska associationer ökar markant vid de nya
orden. Följande stimulusord associerades icke-semantiskt av samtliga deltagare i denna grupp:
ÄGGKONTO (position 27), MUKBANG (position 28) och UBERISERING (position 30).
Ordet NATURVIN (position 29) framkallade 60% icke-semantiska associationer.
Det som är värt att påpeka är att L1-barn hade 60% icke-semantiska associationer till ordet
MUKBANG, medan L1-vuxna hade 90%, L2-nybörjare hade 100% och självständiga L2talare också hade 100%. Det tolkas i denna studie som att fler yngre studiedeltagare har en
djupare kunskap om detta ord än vuxna. Stimulusordet GROUPIE är ett polysemiskt ord som
associerades semantiskt av 50% L1-vuxna och 40% L1-barn. Men det som är intressant är att
vuxna utgick ifrån betydelsen ”en ung kvinnlig beundrare av en artist” och svarade band,
musik, konsert, medan barnen utgick ifrån den nya betydelsen ”gruppbild där fotografen själv
är med på bilden” och svarade bild, kort, foto.
Ordet SPÄDBARN framkallade icke-semantiska responser hos samtliga L2-nybörjare.
SPÄDBARN är Nameis (2002) översättning av det engelska ordet baby. L1-barn som visste
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vad ordet betyder associerade det med nyfödd, unge, medan L2-nybörjare svarade ”Jag förstår
inte”, ”Jag vet inte”. De efterföljande samtalen visade dock att samtliga L2-nybörjare kände
till synonymen bebis som de i sin tur kunde associera semantiskt.
Studiens resultat visar att det inte finns något entydigt samband mellan ordassociationstypen
och ordens frekvens. Man kan försiktigt anta att sannolikheten av att få en semantisk
association är större hos högfrekventa än lågfrekventa ord. Denna studie visar att orden ur
Kent och Rosanoffs lista, som anses vara högfrekventa, framkallar betydligt fler semantiska
associationer än de nya orden. Men denna studie visar också att en hög ordfrekvens inte kan
garantera att ordet kommer att associeras semantiskt samtidigt som en låg ordfrekvens inte
behöver innebära att deltagare i studien kommer att associera det icke-semantiskt. Som den
enda faktorn kan inte ordfrekvens förklara skillnaderna i grupperna då samtliga deltagare
skulle ha associerat de högfrekventa orden semantiskt och de lågfrekventa orden ickesemantiskt.
Denna studie bekräftar Doczis (2006:125) resultat och visar att mindre frekventa stimulusord
leder till få associativa länkar vilket förklarar den stora andelen ej klassificerbara responser
hos deltagarna i denna undersökning. Resultatet i denna studie stöds av Nameis (2002)
forskning som visar att abstrakta och kulturellt olika ord framkallar icke-semantiska resonser
vilket beror på att studiedeltagare inte utvecklat en djup kunskap om dem. I denna studie är
det påtagligt när det gäller stimulusorden ÖNSKEMÅL och PRÄST som är högfrekventa men
okända för L2-nybörjare.
Studiedeltagarna i samtliga åldrar tenderade att relatera ord till andra ord semantiskt dvs enligt
deras betydelse. I samtalen som följde efter intervjuerna i denna studie blev det påtagligt att
semantiska länkar är starkare är fonologiska, även hos L1-barn och L2-nybörjare, vilket blev
extra tydligt när jag läste upp ett okänt ord. En typisk kommentar som en reaktion på ett okänt
ord var ”Jag kan inte associera ett ord om jag inte vet vad det betyder”.
Denna studie visar att språken hos en tvåspråkig person skapar en unik konfiguration som
uppfyller just denna individs behov och förekommer i en specifik miljö. Individen använder
sina språk i olika domäner, för olika behov, i kontakt med olika människor. I denna studie
organiseras t. ex. stimulusordet MUKBANG semantiskt av 40% av barnen jämfört med bara
10% av L1-vuxna och 0% av L2-talarna i båda grupper. Barnen som organiserade detta ord
semantiskt kopplar det med Youtube, challenge, äta vilket innebär att de deltar i domänerna
eller har kunskap om sådana domäner där ordet MUKBANG förekommer.
Språken hos en tvåspråkig person befinner sig alltid i kontakt med varandra. I denna studie
finns det bevis på att interaktion pågår mellan individens språk. Några L2-deltagare
associerade t. ex. stimulusordet LEJON med Syriens president Bashar al-Assad viket kan
tyckas är väldigt märkligt. Men det intressanta är att det svenska ordet LEJON motsvaras av
det arabiska ordet سأ
َ َ دvilket uttalas som [aˈsad] och betyder ”lejon”. Det är påtagligt att L2inlärare inte överger kunskapen om ett ord när de kommer i kontakt med detta ord på det nya
språket, vilket bekräftas av Wolter (2006:741).
I denna studie är det tydligt att forskare bör följa Grosjeans (1989) uppmaning om att se på
flerspråkighet ur ett holistiskt perspektiv. En tvåspråkig person är inte en summa av två
enspråkiga. Nu pågår en förändring av forskningsfältet och den flerspråkiga omsvängningen,
the multilingual turn, som har inletts är både önskvärd och nödvändig.
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5.4 Metoddiskussion
I denna studie undersöks likheter och skillnader mellan organisationen av det mentala
lexikonet i svenska hos vuxna L2-nybörjare och L1-barn samt hos avancerade vuxna L2inlärare och L1-vuxna. Deltagargrupperna är heterogena.
Trots att samtliga L2-studiedeltagare hade kartlagts och placerats i respektive grupper utifrån
sina förutsättningar och studiebakgrund skilde de sig åt när det gäller ålder och kön. Dessutom
skilde de sig också när det gäller andra faktorer, t. ex. födelseland, vistelsetid i Sverige och
exponering för svenska. De flesta L2-studiedeltagare kommer från Syrien. De hade bott i
Sverige olika länge innan de fick uppehållstillstånd och i. o. m. detta rätt till SFI-utbildning.
Några L2-studiedeltagare är gifta med en person som har svenska som L1, vilket innebär att
de har svenska, åtminstone delvis, som familjens språk. Men syftet med denna studie var att
utreda och jämföra ordorganisering i olika inlärargrupper utifrån deras dåvarande kompetens i
svenska därför framstår deltagarnas ålder, kön, födelseland och vistelsetid i Sverige som
irrelevanta variabler i denna studie.
L1-barn som under tiden för datainsamlingen var i lågstadieålder har föräldrar med svenska
som L1. Familjens språk är svenska. L1-vuxna var äldre än 18 år, hade olika yrken,
fritidsintressen. De har bara svenska som familjens språk. I denna studie används en
kvantitativ metod. Dörnyei och Csizér (2005:82) diskuterar frågan om hur stor urvalsgruppen
bör vara för att forskaren skulle kunna få ett statistiskt giltigt resultat och hänvisar till Hach
och Lazaraton (1991) som hävdar att urvalsstorleken bör omfatta 30 eller fler personer. I
denna studie består varje grupp av tio personer, totalt finns det fyrtio deltagare. Men studien
anses inte vara omfattande nog för att resultatet i studien skulle kunna generaliseras. Mer
omfattande forskning inom området krävs.
Materialet i studien består av tjugo substantiv ur Kent och Rosanoffs lista och tio ord ur
Nyordslistan. Fördelen med att använda orden ur Kent och Rosanoffs lista är att de har
använts i andra studier där studiedeltagare var både L1- och L2-talare samt olika
åldersgrupper (Namei 2002). Orden ur Nyordslistan har inte testats i andra studier, vilket är
en nackdel, men i denna studie fanns det ett behov av att inkludera nya lågfrekventa ord.
Olika ordassociationsstudier skiljer sig åt när det gäller hur stimulusorden presenteras för
deltagarna, t. ex. i Nameis studie (2002) presenterades stimulusorden för de yngre deltagarna
muntligt och för de äldre deltagarna skriftligt vilket innebär att studiedeltagarna hade olika
förutsättningar att uppfatta stimulusorden. I denna studie hade studiedeltagarna samma
förutsättningar eftersom stimulusorden presenterades muntligt och individuellt för samtliga
deltagare. Jag själv utförde all datainsamling och analys vilket kan göras i en liten studie och
ses då som en fördel. I omfattande studier behöver forskare assistenter vid datainsamling och
analys vilket kan medföra risker att olika personer kan göra olika analyser.
Trots den omfattande forskningen kring ordinlärning finns det fortfarande många frågor kvar
när det gäller djupet av människors ordkunskap. För närvarande finns det inget utvecklat
mätinstrument som skulle kunna användas för att mäta hela djupet. Dessutom måste studier
pågå under mycket lång tid för att svara på frågor om hur ordkunskap om varje enskilt ord
utvecklas över tiden, dvs det krävs longitudinell forskning. En annan svårighet är att olika
människor lär sig in olika ord under en och samma period. Människor skiljer sig också när det
gäller tidsåtgång som krävs för att lära sig in ord.
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Organisation av det mentala lexikonet undersöktes i denna studie med hjälp av
ordassociationstest. Fördelen med ordassociationstest är att man kan få resultat relativt enkelt
och fort, dvs man kan samla in data från många informanter på en kort tid. En nackdel med
ordassociationstest är att det för närvarande inte finns något standardiserat analysinstrument
av ordassociationer vilket innebär att forskaren i vissa fall är tvungen att förlita sig på sin egen
subjektiva tolkning av associationer (Namei 2002:89). Dessutom behövs det ett instrument
som skulle kunna användas för att utreda djupet av ordkunskap. De befintliga ordtesten mäter
bara någon eller några delar av ordkunskap, men inte hela djupet vilket innebär en risk att
forskaren mäter det som är synligt och mätbart i stället för det som han/hon har för avsikt att
mäta vilket kan leda till att studiens validitet ifrågasätts. Körner och Wahlgren (2015:15)
definierar validitet som ”ett mått på överensstämmelse mellan vad ett instrument […] avser att
mäta och vad det faktiskt mäter”.
Wilks och Meara (2002:303f) kritiserar dessutom validitet i klassiska ordassociationstest för
att de försöker att generalisera och förenkla egenskaper hos ett stort fenomen – det mentala
lexikonet – genom att göra småskaliga ögonblicksbilder, snapshots, av detta fenomen. De
påpekar att man i sådana studier testar bara en liten del av det mentala lexikonet (ibid.:306).
Wilks och Meara hävdar att det är omöjligt att få hela bilden bara med hjälp av ett test som
innehåller ett litet antal stimulusord. I studier där organisation av det mentala lexikonet utreds
bör också andra forskningsinstrument användas i kombination med ordassociationstest men
för närvarande finns det inga utvecklade metoder.
Men samtidigt kan man inte ogiltigförklara ordassociationstest som mätinstrument, eftersom
resultat som man får i ordassociationsstudier är i linje med resultat i andra studier, där andra
mätinstrument använts (Namei 2002:88). Namei ser ordassociationstest som ett användbart
och tillförlitligt mätinstrument som har hög reliabilitet.

6 Avslutning
Syftet med denna studie var att med hjälp av ordassociationstest utreda och jämföra
organisationen av det mentala lexikonet hos L2-talare och L1-talare. Ordassociationer hos
vuxna L2-talare på nybörjarnivå jämfördes med ordassociationer hos L1-barn i ålder 7 – 10
år, och ordassociationer hos vuxna självständiga L2-talare jämfördes med ordassociationer
hos vuxna L1-talare. Studiens resultat visar att alla typer av responser förekommer i alla
åldrar på olika språkfärdighetsnivåer. Det mentala lexikonet organiseras således enligt olika
principer. I sitt mentala lexikon har människor alltid ord som de har olika djup kunskap om.
Information som lagras i det mentala lexikonet uppdateras hela tiden. Nya ord tillkommer,
nya relationer till de befintliga orden bildas, lexikal interaktion pågår mellan dem. Ord som
inte används riskerar att glömmas bort och försvinna ur det mentala lexikonet. Dessa
processer pågår i alla grupper, både hos L1- och L2-talare. Det mentala lexikonet är inte
statisk utan utvecklas hela livet. Människors mentala lexikon innehåller alltid ord som
befinner sig på olika utvecklingsstadier dvs det finns alltid delvis inlärda ord och ord som man
har en djup kunskap om (Namei 200:223). Men det finns också sådana ord som aldrig
kommer att läras in utan förblir helt okända. Även för L1-vuxna är det omöjligt att ha en djup
kunskap om alla ord som finns i språket.
Människor bygger ut sitt ordförråd genom läsning, men för att skapa ett stort ordförråd räcker
det inte att bara läsa många texter, utan ett hårt kognitivt arbete krävs. Det räcker inte för en
L2-talare med att bara översätta ett nytt ord till sitt modersmål utan det krävs mycket mer för
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att ett ord ska integreras i det mentala lexikonet. Ord som ingår i det mentala lexikonet
organiseras och skapar betydelsefulla nätverk med andra ord som redan finns i det mentala
lexikonet. Kontexten där ord förekommer spelar en viktig roll för organisering i det mentala
lexikonet. Många ord lärs in i fasta enheter, som fasta uttryck, kollokationer, vilket i sin tur
pekar på hur undervisning bör utformas för att underlätta inlärning av nya ord. För L2undervisning innebär det att det inte är tillräckligt att bara lägga fokus på att lära ordens utsida
dvs stavning och uttal utan fokus bör ligga på uppbyggandet av lexikala nätverk. Det innebär
att man inom undervisning bör fokusera på att koppla nya ord med befintliga vilket leder till
att det mentala lexikonet byggs ut och byggs om. Elevers mentala lexikon blir både bredare
och djupare vilket är en grund för deras aktiva deltagande i studier och arbetsliv.
Man kan inte förutse hur människor kommer att organisera sitt mentala lexikon om man har
uppgifter om deras ålder och generella språkbehärskningsnivå i språket. När det gäller
relationen mellan ordassociationstyper och ordfrekvens har studien visat att det inte finns
något direkt samband. En hög ordfrekvens är ingen garanti på att ordet kommer att gå igenom
alla utvecklingsstadier och organiseras uteslutande semantiskt hos alla människor.
Resultatet i denna studie visar på hur komplext det mentala lexikonet är. För att utreda det
mentala lexikonets komplexitet behöver forskare studera det ur ett holistiskt perspektiv och
använda olika metoder och instrument. Ordassociationstest är bara ett instrument som visar
SNAPSHOTS – ögonblicksbilder av ett dynamiskt fenomen – det mentala lexikonet.
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Bilagor
Tabell 1. Stimulusord
Tabell 1. Stimulusord och deras frekvens

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Stimulusord

Frekvens
24 798 018
7 771 431
7 071 792
3 510 738
2 173 667
2 030 264
1 719 003
526 265
456 861
447 783
418 795
349 063
343 049
233 323
213 781
185 446
118 867
106 768
61 869
42 596
12 134
7 383
6 138
4 109
3 513
3 049
357
251
244
11

BARN
MAN
PROBLEM
MAGE
HUS
HUVUD
FLICKA
BORD
FÖNSTER
STOL
FRUKT
BRÖD
SALT
ÖNSKEMÅL
PRÄST
BIBEL
NÅL
SPÄDBARN
LEJON
KVADRAT
EU-MIGRANT
GROUPIE
BLÅLJUSPERSONAL
FAKTARESISTENS
LÄSLOV
YOUTUBER
ÄGGKONTO
MUKBANG
NATURVIN
UBERISERING
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Tabell 2. Antal och andel fonologiska associationer
Tabell 2. Antal och andel (%) fonologiska associationer

Deltagare

Antal fonologiska
associationer

Andel (%) fonologiska
associationer

L1-barn

14

5

L2-talare, nybörjare

17

6

L1-vuxna

4

1

L2-talare, självständiga

8

3

Tabell 3. Antal och andel syntagmatiska associationer
Tabell 3. Antal och andel (%) syntagmatiska associationer

Deltagare

Antal syntagmatiska
associationer

Andel (%) syntagmatiska
associationer

L1-barn

122

41

L2-talare, nybörjare

84

28

L1-vuxna

125

42

L2-talare, självständiga

139

46
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Tabell 4. Antal och andel paradigmatiska associationer
Tabell 4. Antal och andel (%) paradigmatiska associationer

Deltagare

Antal paradigmatiska
associationer

Andel (%) paradigmatiska
associationer

L1-barn

98

33

L2-talare, nybörjare

58

19

L1-vuxna

131

44

L2-talare, självständiga

76

25

Tabell 5. Antal och andel ej klassificerbara associationer
Tabell 5. Antal och andel (%) ej klassificerbara associationer

Deltagare

Antal ej klassificerbara
associationer

Andel (%) ej klassificerbara
associationer

L1-barn

66

22

L2-talare, nybörjare

141

47

L1-vuxna

40

13

L2-talare, självständiga

77

26

38

Diagram 1. Ordassociationer och ordfrekvens hos L1-barn
Diagram 1. Andel (%) semantiska och icke-semantiska associationer hos L1-barn

Stimulusord

Ordassociationer och ordfrekvens hos L1-barn

26
21
16
11
6
1

Semantiska
Icke-semantiska

0%

50%

100%

Andel associationer

Diagram 2. Ordassociationer och ordfrekvens hos L2-nybörjare
Diagram 2. Andel (%) semantiska och icke-semantiska associationer hos L2-nybörjare

Stimulusord

Ordassociationer och ordfrekvens hos L2-nybörjare

26
21
16
11
6
1

Semantiska

Icke-semantiska
0%

50%

100%

Andel associationer

39

Diagram 3. Ordassociationer och ordfrekvens hos L1-vuxna
Diagram 3. Andel (%) semantiska och icke-semantiska associationer hos L1-vuxna

Stimulusord

Ordassociationer och ordfrekvens hos L1-vuxna

26
21
16
11
6
1

Semantiska
Icke-semantiska
0%

50%

100%

Andel associationer

Diagram 4. Ordassociationer och ordfrekvens hos självständiga L2-talare
Diagram 4. Andel (%) semantiska och icke-semantiska associationer hos självständiga L2talare

Stimulusord

Ordassociationer hos L2-självständiga
25
19
13
7
1

Semantiska
Icke-semantiska
0%

50%

100%

Andel associationer
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Diagram 5. Ordassociationer hos L1-barn och L2-nybörjare
Diagram 5. Andel (%) ordassociationer hos L1-barn och L2-nybörjare

Ordassociationer hos L1-barn och L2-nybörjare
50
40
30

46

41
33

28

22

20

20
6

5

10
0

L1-barn
Ej klassificerbara

L2-nybörjare
Fonologiska

Syntagmatiska

Paradigmatiska

Diagram 6. Ordassociationer hos L1-vuxna och självständiga L2-talare
Diagram 6. Andel (%) ordassociationer hos L1-vuxna och självständiga L2-talare

Ordassociationer hos L1-vuxna och L2-självständiga
50

45

42 44

40
26

30
20
10

26

13

3

1

0
L1-vuxna
Ej klassificerbara

L2-självständiga
Fonologiska

Syntagmatiska

41

Paradigmatiska
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att avidentifieras. Materialet kommer att användas endast i forskningssyfte.
Medverkan i studien är helt frivillig och kan avbrytas när som helst utan motivering.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Natalia Carlsson

Christian Hecht

Tel. 073 827 19 08

Tel. 023 77 83 32

E-post: h09natca@du.se

E-post: ahc@du.se

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna studie

Ja, jag tillåter mitt barn att delta i denna studie.
Nej, jag tillåter inte mitt barn att delta i denna studie.
Barnets namn_________________________________________________________________________
Vårdnadshavarens namnunderskrift ____________________________________________________
Vårdnadshavarens namnförtydligande __________________________________________________
Ort ____________________________ Datum ______________________________________________

Forskarens namnunderskrift

Handledarens namnunderskrift

Forskarens namnförtydligande

Handledarens namnförtydligande
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